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2017. aasta kutsekoolide rahuloluküsitluste tagasiside
Tartu Kunstikool

Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata?

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seadis 2014. aastal sihiks, et erinevate osapoolte rahulolu elukestva õppe
toimimisega peab Eestis kasvama. Nii õppeasutused, koolipidajad kui riik on palju pingutanud, et õpikeskkonda ja
õpikäsitust uuendada ning luua õppija arengut soodustav koolikeskkond. Alates 2015. aastast alustati Haridus-
ja Teadusministeeriumi eestvedamisel riiklikult korraldatud rahuloluküsitluste läbiviimisega üldhariduskoolide
õpilaste hulgas. 2016. aasta lõpuks valmisid uued küsimustikud hindamaks rahulolu kõigil haridustasemetel, sh
kutsehariduses. Uusi küsitlusi hakati laialdasemalt katsetama 2017. aastal, kutsekoolides viidi andmekogumine
läbi novembris-detsembris. Sarnasel moel jätkatakse küsitluste korraldamist ka järgnevatel aastatel. Järgmised
rahuloluküsitlused kutsekoolides viiakse läbi 2019. aasta kevadel.

Rahuloluküsitluste eesmärgiks on anda ülevaade erinevate osapoolte rahulolust ning selle muutumisest ajas. Tagasiside
toetab õppe- ja kasvatustöö tugevuste ja nõrkuste märkamist, aidates nii suunata õppeprotsessi arendamist
õppeasutustes ning soodustades õppega seotud osaliste teabevahetust ja koostööd.

Rahulolu hindamisele lähenetakse maailmas erinevalt. Käesolevates küsitlustes vaadeldi õppijate ja õpetajate kooliga
rahulolu kui subjektiivset heaolu: st isiklikku kooliga seotud kogemust, mis lähtub vastaja õpi- või töökeskkonnaga
seotud tunnetest ja meeleoludest (nt kuidas õppija ennast teatud laadi õppes tunneb, kas talle meeldib koolis käia).
Selles tähenduses rahulolu väljendab enam koolis toimetuleku emotsionaalset külge. Subjektiivse heaolu mõttes
kajastavad rahuloluhinnangud vastaja suhet keskkonda, aga ei kirjelda objektiivseid keskkonna tunnuseid. Samas
olukorras võib üks inimene olla rahulolev ja teine mitte.

Kuidas ja mida mõõdeti?

SA Innove viis 2017. aasta novembris-detsembris läbi uued katselised rahuloluküsitlused kutsekoolides. Andmeid
koguti rohkem kui 900 õpetajalt ja 6700 õppijalt 33 erinevast kutsekoolist.

Kooliga rahulolu mõõtmise aluseks on teadusuuringutel põhinev mudel. Kokkuvõtvalt hinnati vastajate (1) üldist
kooliga seotud heaolu kogemust, (2) rahulolu spetsiifiliste kooli õpikeskkonna tahkudega ning (3) rahulolu mõningate
koolivälise teguritega, mis võiksid õpetajatel ja õppijatel kooliga rahuloluga seostuda. Heaolu hindamisel tugineti
enesemääratlusteooriale1, mis näeb inimese sisemise motivatsiooni kujunemise ja heaolu kogemise olulise sisendina
kolme põhivajaduse - autonoomia, enesetõhususe/kompetentsuse ja seotuse - küllaldast rahuldatust. Koolide
õpikeskkonna puhul vaadeldi nii keskkonna sotsiaalset (nt kiusamine, õpetajate ja juhtkonna tegevus, suhted) kui ka
füüsilist külge (nt õppevahendid, ruumid, toitlustus, tugiteenused). Keskkonna sotsiaalse külje avamisel käsitleti ka
õppetöö iseloomu, kogudes andmeid tunnuste kohta, mis kajastaksid õpikäsituse muutumist2. Kooliväliste teguritena,
mis võiksid rahuloluga seostuda, käsitleti üldiseid hinnanguid kutsehariduse korraldusele, õppijatel ka näiteks rahulolu
õppetoetustega jne.

Rohkem informatsiooni rahuloluküsitluste ja -kontseptsiooni kohta saab HTMi veebilehelt www.hm.ee/rahulolu.

1Ryan ja Deci (2000), Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, American
Psychologist, 55, 68-78

2Vt ülevaadet õpikäsituse muutumise põhjustest ja eesmärkidest www.hm.ee/opikasitus.
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Tagasiside

Järgnev kokkuvõte annab ülevaate Teie kutsekooli õppijatelt ja õpetajatelt kogutud andmetest. Tagasisidet anname
sihtrühma kohta, kui sinna kuulus vähemalt 5 vastajat. Õppijate tagasisides on eraldi välja toodud kõikide Teie
kutsekooli õppijate ja kutsekeskhariduse tasemel õppivate õppijate tulemused. Raportis on läbivalt Teie kutsekooli
tulemusi (nii kõikide vastanud õppijate, kutsekeskharidusõppes õppivate õppijate kui ka õpetajate hinnanguid)
kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmise tulemusega, mis võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd Teie
kooli hinnangud üldisest pildist erinevad.

Tulemusi on raportis esitatud kahel viisil:

1. Latentsete tunnuste keskmiste hinnangute joonised. Latentsete tunnuste puhul mõõdeti ühte nähtust mitme
üksikväitega. Igale vastajale arvutati tunnuse keskmine hinnang, kutsekooli keskmine hinnang kõikide selle kooli
vastajate hinnangute keskmisena. Keskmistele hinnangutele on lisatud usalduspiirkonda tähistavad jooned (näitavad
vahemikku, kus mõõdetud rühma hinnangu parameeter 95% tõenäosusega asetseb). Graafik võimaldab otsustada,
kas Teie kooli vastajate hinnang on kõikide kutsekoolide vastajate keskmisest hinnangust erinev ning kas erinevus
on statistiliselt oluline. Erinevused ei ole statistiliselt olulised, kui võrreldavate gruppide keskmiste tulemuste
usalduspiirkonnad omavahel kattuvad. Kui keskmiste usalduspiirkonnad omavahel ei kattu, on võrreldavate gruppide
keskmised statistiliselt usaldusväärselt erinevad. Väited, millega õppijate ja õpetajate latentseid tunnuseid mõõdeti,
leiate tabelist 1 ja 2.

2. Üksikväidete sagedusjoonised. Joonistel on kuvatud iga üksikväite vastuste jaotus protsentides. Nii õppijad kui ka
õpetajad andsid rahuloluhinnanguid enamjaolt 5-punktisel Likerti skaalal (1 - ei ole üldse nõus, 2 - pigem ei ole nõus, 3 -
natuke nõus ja natuke vastu, 4 - pigem olen nõus, 5 - olen täiesti nõus). Muutuva õpikäsituse väidetele anti hinnanguid
7-punktisel skaalal. Enamus üksikväidete puhul tähendab väitega nõustumine suuremat rahulolu hinnatud aspektiga.
Negatiivsed väited, mille puhul suurem nõustumine tähendab rahulolematust hinnatud aspektiga, on joonistel välja
toodud teistsuguse värviskeemiga (sinakas-lilla värviskeem). Lisaks on kasutatud ka kolmandat värviskeemi (roheline),
kus väiteid on hinnatud kas tavapärasest teistsugusel skaalal või on parema tagasiside andmise eesmärgil võrreldud
omavahel teatud gruppide hinnanguid.

Tagasiside on võrdlemisi mahukas. Iga sihtrühma puhul saate tagasisidet rohkem kui 20 eri tunnuse kohta.

Avatud vastused

Küsitluste käigus oli nii õppijatel kui ka õpetajatel võimalik soovi korral anda kutsekoolile ka kirjalikku tagasisidet. Nii
õpetajatel kui ka õppijatel paluti esmalt kirjeldada, millega on nende arvates koolis kõik hästi, ning seejärel, mis neid
koolis häirib. Avatud vastused on sihtgruppide kaupa ära toodud käesoleva raporti lõpus. Selleks, et ühtegi vastajat
ei oleks võimalik Tema poolt antud vastuse põhjal ära tunda, on kirjalikust tagasisidest välja võetud vihjed kindlatele
isikutele ja situatsioonidele. Sellised kohad on avatud vastustes tähistatud [***] märgiga. Muid sisulisi muudatusi
avatud vastustes tehtud ei ole, kõik vastused on aruandes kajastatud sellisel kujul, nagu nad vastaja poolt anti.

Mida tagasiside lugemisel kindlasti arvesse võtta?

1. Rahuloluhinnangud on subjektiivsed ning sõltuvad ühtaegu nii vastajast endast (nt tema ootused ja
väärtused) kui ka tema kokkupuudetest keskkonnaga. Vastused ei iseloomusta otseselt kutsekooli, vaid
vastaja individuaalset suhet kooliga. Seetõttu kirjeldab tagasiside esmalt ikkagi vastajate seisundit. Tulemuste
varieerumine koolis ja erinevused kõikide vastajate keskmisest tasemest aitavad märgata, millistes valdkondades
tuntakse ennast paremini ja milliseid kogetakse vähem meeldivatena. See info aitab märgata valdkondi, kus tuleks
olukorda lähemalt uurida (mis on nt rahulolematuse täpsemad allikad) ja seeläbi otsida viise heaolu parandamiseks.

2. Tulemuste usaldusväärsust mõjutab oluliselt küsitluses osalenute arv. Kui osalejaid on vähe, siis ei ole
tulemused esinduslikud ning võivad olla kallutatud (osalesid nt keskmisest enam rahulolevad või rahulolematud
inimesed). Mida suurem on vastajate osakaal, seda veenvamad peaksid kooli jaoks saadud tulemused olema (hea
vastamise määr on 75% ja enam).
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3. Kutsekooli tulemuste tõlgendamisel tuleks jälgida, kas tulemused iseloomustavad üksnes Teie kooli, või
on need omased ka vastava sihtgrupi üldisele tulemusele. Numbrilise tagasiside tõlgendamisel tuleks tähelepanu
pöörata ebatavalistele tulemustele, mis üldisest pildist palju erinevad. Selliste tulemuste leidmisel peaks kutsekool
vastavale valdkonnale kindlasti tähelepanu pöörama ja töötama selle nimel, et rahulolu tõsta.

4. Sihtrühmade avatud vastused võivad olla kooli juhtkonnale abiks numbrilise tagasiside tõlgendamisel.
Avatud küsimuste vastustest võib olla kasu numbrilise tagasiside põhjal ilmsiks tulnud probleemsete valdkondade
avamisel ja tähelepanu juhtimisel olulistele teemadele. Kirjalik tagasiside võib seeläbi toetada kooli juhtkonda
kutsekooli puudutavate otsuste tegemisel ning õppe- ja töökeskkonna arendamisel.

Tabel 1. Õppijate küsitlusega hinnatud latentsed tunnused.

ÕPPIJAD

Latentne tunnus Väited, millega latentset tunnust hinnati

Õppijate kooliga rahulolu
Kooliga rahulolu Tunnen ennast oma kutsekoolis hästi.

Koolis on huvitav.
Enamasti lähen ma kooli hea meelega.

Õppijate põhivajaduste rahuldatus
Autonoomia Õpetajad arvestavad minu arvamusega.

Õpetajad annavad mulle valikuvõimalusi.
Enesetõhusus Olen kindel oma võimetes need õpingud lõpetada.

Ma tunnen, et saan koolis antavate ülesannetega hakkama.
Seotus Teised õppijad aitavad mind, kui seda vajan.

Ma saan teiste õppijatega hästi läbi.
Kaasõppijad hoolivad minust.

Õppijate rahulolu koolikeskkonna erinevate aspektidega
Õpetamine ja õppetöö korraldus Olen rahul õpetajate ja õpetamise tasemega.

Olen rahul õppetöö korraldusega.
Õppekava ja tunniplaan Minu õppekava on loogiliselt üles ehitatud.

Olen rahul tunniplaaniga.
Õppedistsipliin Minu kaasõppijad kuulavad, kui õpetaja räägib.

Minu kaasõppijad peavad õppimist oluliseks.
Erialased teadmised ja oskused Õpingud annavad mulle põhjalikud erialased teadmised.

Õpingud annavad mulle põhjalikud erialased oskused.
Muud oskused Õpingud arendavad minus sotsiaalseid oskusi ja ajakasutusoskust.

Õpingud arendavad minus ettevõtlusoskusi ning iseseisvust ja vastutust
töötamisel.

Ruumid, vahendid ja materjalid Olen rahul õppematerjalidega, mida koolis kasutatakse.
Olen rahul kooli õpperuumidega.
Koolis on olemas õppetööks vajalikud vahendid.

Toitlustus Olen rahul toitlustamisega koolis.
Olen rahul kooli sööklaga.

Õppijate häiritus
Kurnatus Kooliga seotud probleemide tõttu magan öösel sageli halvasti.

Tunnen, et olen koolitöödega üle koormatud.
Kontrolliv õpetamine Mind ärritab õppimisel, kui õpetaja on hästi täpselt paika pannud, mida ja

kuidas teha tuleb.
Mind häirib, et ma ei saa koolis õppida asju, mida mul tegelikult vaja on.

Õppijate rahulolu praktikaga
Praktikakorraldus Olen rahul koolipoolse praktika juhendamisega.

Saan praktika sooritamise ajal ja järgselt tagasisidet.
Kooli ja tööandja koostöö praktika korraldamisel on hea.

Praktikakoht Praktikakohas antakse mulle arendavaid tööülesandeid.
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Olen rahul tööandjapoolse praktika juhendamisega.

Õppijate rahulolu kooliväliste aspektidega
Eriala väärtus ja ajakohasus Eestis minu erialal antav kutseharidus on ajakohane.

Eesti tööandjad väärtustavad kutseharidust minu erialal.
Õppetoetused Õpingute ajal on kättesaadavad erinevad rahalised toetused.

Erinevad toetused võimaldavad õpingute ajal majanduslikult toime tulla.

Õppijate hinnang kutsekooli mainele
Kutsekooli maine Ma soovitaksin enda kutsekooli oma sõbrale.

Olen uhke, et õpin just selles kutsekoolis.
Minu kutsekoolil on hea maine.

Muutuv õpikäsitus
Arengut toetav tagasiside Õpetajad selgitavad mulle, mida ma olen teinud hästi.

Õpetajad selgitavad mulle, mida ma saaksin paremini teha.
Pingutamine Ma sean endale kindlaid eesmärke, mille nimel õppides pingutan.

Ma töötan seni, kuni olen tulemusega rahul.
Koostöisus Õpetajale meeldib suhelda oma õpilaste vanematega.

Õpetaja külastab kolleegide tunde.
Õppijate aktiivsuse toetamine Rühmatööd ja grupiarutelud on õpetaja tundide tavapärane osa.

Õpetaja suunab õpilasi ise teemakohast lisamaterjali otsima.
Individuaalne tunnustamine Õpetaja kiidab nii parimaid õpilasi kui ka neid, kes parandasid oma

varasemaid tulemusi.
Õpetaja tunnustab ka nende õpilaste osalemist ja püüdlikkust, kelle
õpitulemused jäävad kesiseks.

Mõtestatus Õpetajal on tavaks kirjeldada õpitava materjali seoseid igapäevaeluga.
Õpetaja toob igas tunnis näiteid elust.
Uut teemat sisse juhatades selgitab õpetaja kus ja milleks neid teadmisi
kasutada saab.

Tabel 2. Õpetajate küsitlusega hinnatud latentsed tunnused.

ÕPETAJAD

Latentne tunnus Väited, millega latentset tunnust hinnati

Õpetajate tööga rahulolu
Tööga rahulolu Olen oma tööga rahul.

Tunnen ennast tööl hästi.

Õpetajate põhivajaduste rahuldatus
Autonoomia Tunnen, et saan tööl olla mina ise.

Tunnen, et saan teha tööd nii nagu ma ise parimaks pean.
Enesetõhusus (kompetentsus) Tunnen ennast tööl kompetentsena.

Tunnen ennast õpetades enesekindlana.
Minu ettevalmistus õpetaja tööks on piisav.

Seotus Ma saan kolleegidega hästi läbi.
Ma saan kolleege usaldada.
Kolleegid aitavad mind, kui seda vajan.

Õpetajate rahulolu koolikeskkonna erinevate aspektidega
Juht - koostöö edendamine Ta edendab töötajate vahelist koostööd.

Ta arendab töötajate seas meeskonnavaimu ja –hoiakuid.
Juht - tagasiside Vahetu juht tunnustab mind hea töö korral.

Vahetu juht huvitub tagasiside saamisest.
Juht - nõudlikkus Ta nõuab ainult parimat sooritust.

Ta ei rahuldu vähemaga kui parim.
Juht - tulevik Ta innustab teisi tulevikuplaanidega.
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Ta visandab meie kooli jaoks huvitava tulevikupildi.
Õpetajate suhted õppijatega Ma saan õppijatega hästi läbi.

Õppijad suhtuvad minusse lugupidavalt.
Rahulolu ruumidega Olen rahul teoreetilise õppe läbiviimiseks mõeldud ruumidega.

Olen rahul praktilise õppe läbiviimiseks mõeldud ruumidega.
Olen rahul õpetajatele mõeldud töö- ja puhkeruumidega.

Võimalused hariduslike
erivajadustega õppijate
õpetamiseks

Meie koolis pakutakse õpetajatele tuge hariduslike erivajadustega õppijate
õpetamiseks.

Meie koolis on võimalused õpi- ja käitumisraskustega õppijate õpetamiseks.

Õpetajate rahulolu kooliväliste aspektidega
Õpetajaameti maine Olen rahul õpetajate kuvandiga meedias.

Eestis väärtustatakse õpetajaid.
Kutsehariduse maine ja

ajakohasus
Kutsehariduse maine Eestis on hea.

Eestis antav kutseharidus on ajakohane.
Riiklik hariduskorraldus Olen rahul õppekavade suundumuste ja arengutega Eestis.

Olen rahul kutsehariduse korraldusega Eestis.
Koolipidaja ja rahastus Olen rahul kutseharidusõppe rahastamisega Eestis.

Olen rahul koolipidaja (riik, kohalik omavalitsus või eraettevõtja) toetusega
koolile.

Õpetajate hinnang kutsekooli mainele
Kooli maine Olen uhke, et töötan just selles koolis.

Soovitaksin siin töötamist ka teistele õpetajatele.

Muutuv õpikäsitus
Koostöisus Õpetaja külastab kolleegide tunde.

Õpetaja annab kolleegidele tagasisidet nende tundide kohta.
Individuaalne tunnustamine ja

autonoomia toetamine
Õpetaja kiidab nii parimaid õpilasi kui ka neid, kes parandasid oma
varasemaid tulemusi.
Õpetaja julgustab õpilasi väljendama oma eriarvamusi ja neid selgitama.
Õpetaja tunnustab ka nende õpilaste osalemist ja püüdlikkust, kelle
õpitulemused jäävad kesiseks.

Mõtestatus Õpetajal on tavaks kirjeldada õpitava materjali seoseid igapäevaeluga.
Õpetaja toob igas tunnis näiteid elust.
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Õppijate tagasiside

Teie kutsekoolist osales küsitluses kokku 104 õppijat, see grupp on joonistel nimetatud kõik vastajad.

Sealhulgas 20 kutsekeskhariduse tasemel õppivat õppijat, see grupp on joonistel nimetatud kutsekeskharidusõpe.

Õppijate kooliga rahulolu
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Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0 1 2 3 4

Kooliga rahulolu

Kooliga rahulolu

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 1. Kooliga rahulolu: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud

Õppijate põhivajaduste rahuldatus
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Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 2. Põhivajaduste rahuldatus: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud
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Õppijate rahulolu koolikeskkonna erinevate aspektidega
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Joonis 3. Õpetamine ja õppekorraldus: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud
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Joonis 4. Koduseid ülesandeid on parasjagu
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Kutsekeskharidusõpe
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Muud oskused

Erialased teadmised
 ja oskused

Muud oskused

Erialased teadmised
 ja oskused

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 5. Teadmised ja oskused: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud

3.8

3.6

4.1

4.1

3.7

3.4

4

4.4

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0 1 2 3 4

Toitlustus

Ruumid, vahendid
 ja materjalid

Toitlustus

Ruumid, vahendid
 ja materjalid

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 6. Füüsiline keskkond: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud

8% 30% 60%

3% 12% 37% 45%

6% 6% 25% 62%

3% 14% 37% 42%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 7. Olen rahul kooli raamatukoguga
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35% 21% 14% 16% 14%

6% 7% 18% 35% 35%

38% 25% 25% 12%

6% 7% 22% 35% 31%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 8. Olen rahul kooli spordisaali ja -vahenditega

79% 18%

3% 16% 71% 10%

79% 21%

3% 20% 69% 7%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Üldse mitte Liiga vähe Parasjagu Liiga palju

Joonis 9. Kui palju kasutatakse õppetöös arvuti abil või veebipõhiselt õppimist?
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 haiget tehtud

 (löödud, 
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Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 10. Õpilaste osakaal, kes ei ole nimetatud viisidel kiusamist kogenud
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44% 41% 15%

52% 39% 9%

33% 50% 17%

43% 46% 11%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse Mõned korrad Korduvalt

Joonis 11. Põhjuseta puudumine sel õppeaastal

8% 15% 42% 33%

3% 4% 19% 40% 34%

10% 60% 30%

3% 4% 20% 43% 30%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 12. Olen rahul kutsekooli pakutud nõustamisteenustega

4% 15% 35% 43%

3% 4% 17% 38% 38%

10% 15% 45% 30%

3% 5% 20% 40% 32%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 13. Kooli tugipersonal on iga õppija suhtes avatud ja hooliv

7% 12% 34% 44%

3% 14% 36% 44%

5% 11% 37% 47%

3% 16% 37% 41%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 14. Kui vajan, saan koolis õppimiseks lisatuge (nt järeleaitamise tunde, konsultatsioone)
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4% 8% 23% 35% 31%

3% 7% 17% 44% 30%

14% 14% 14% 57%

3% 6% 21% 35% 35%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 15. Olen rahul koolis toimuvate huviringide ja muude noortele mõeldud tegevustega

Vastasid õpilased, kes on koolis toimuvates huviringides või muudes noortele mõeldud tegevustes osalenud - 26 õppijat.

Õppijate häiritus

4.2

4.4

2.4
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3.6

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0 1 2 3 4

Kontrolliv
 õpetamine

Kurnatus

Kontrolliv
 õpetamine

Kurnatus

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 16. Kurnatus ja kontrolliv õpetamine: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud
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Õppijate rahulolu praktikaga
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Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe
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Praktikakoht

Praktikakorraldus

Praktikakoht

Praktikakorraldus

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 17. Rahulolu praktikaga: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud

6% 12% 12% 35% 35%

3% 6% 17% 36% 38%

25% 50% 25%

3% 5% 18% 38% 36%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 18. Üldiselt olen praktika korraldusega rahul

6% 6% 12% 53% 24%

4% 8% 15% 36% 37%

75% 25%

3% 7% 17% 39% 35%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 19. Praktika maht minu õppekavas on sobiv
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Rahulolu kooliväliste aspektidega

6% 19% 31% 36% 7%

4% 9% 24% 40% 23%

12% 35% 29% 18% 6%

4% 9% 25% 40% 22%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 20. Kutsehariduse maine Eestis on hea

3% 18% 46% 31%

4% 20% 43% 32%

6% 18% 35% 41%

4% 25% 42% 28%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 21. Info õppimisvõimaluste kohta kutseõppes on kergesti leitav
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Õppetoetused

Eriala väärtus ja
 ajakohasus

Õppetoetused

Eriala väärtus ja
 ajakohasus

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 22. Eriala väärtus ja õppetoetused: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud
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10% 11% 36% 41%

5% 19% 35% 39%

17% 33% 50%

4% 18% 36% 40%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 23. Õpitaval erialal on lai valik töökohti

45% 32% 14% 7%

37% 24% 18% 12% 10%

61% 28% 6% 6%

33% 23% 19% 14% 11%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 24. Kui peaksin täna valima, siis ma valiksin teise eriala

5% 16% 33% 45%

4% 4% 16% 33% 44%

11% 6% 17% 17% 50%

3% 4% 18% 33% 42%

Kõik vastajad

Kutsekeskharidusõpe

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Tartu Kunstikool

Kõik koolid

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 25. Minu vanemad (teised lähedased) toetavad mind moraalselt õpingute ajal

Kutsekooli maine
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4

4.4
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Kutsekeskharidusõpe
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Kooli maine

Kooli maine

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 26. Kutsekooli maine: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud
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Muutuv õpikäsitus

Muutuvale õpikäsitusele anti hinnanguid 7-punktisel skaalal (1 – ei ole üldse minu õpetajate moodi, 2 –
ei ole minu õpetajate moodi, 3 – pigem ei ole minu õpetajate moodi, 4 – raske öelda, 5 – pigem on minu
õpetajate moodi, 6 – on minu õpetajate moodi, 7 – on väga minu õpetajate moodi).
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Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 27. Muutuv õpikäsitus: hinnangute keskmised ja 95% usaldusvahemikud
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Õpetajate tagasiside

Teie kutsekoolist osales küsitluses: 30 õpetajat

Õpetajate tööga rahulolu

4.2

4.2
Tööga rahulolu

0 1 2 3 4

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 1. Õpetajate tööga rahulolu: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud

28% 38% 28% 7%

29% 35% 23% 8% 5%Kui ma peaksin täna
 valima, siis ma

 valiksin teise töö

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 2. Kui ma peaksin täna valima, siis ma valiksin teise töö

Õpetajate põhivajaduste rahuldatus
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Enesetõhusus

Autonoomia
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Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 3. Õpetajate põhivajaduste rahuldatus: hinnangute keskmised ja 
 95% usaldusvahemikud
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Õpetajate rahulolu koolikeskkonna erinevate aspektidega

7% 14% 39% 39%

4% 12% 30% 31% 23%Saan koolis tehtavate
 otsuste langetamisel

 kaasa rääkida

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 4. Saan koolis tehtavate otsuste langetamisel kaasa rääkida
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0 1 2 3 4

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 5. Juhtimine: hinnangute keskmised ja 95% usaldusvahemikud

4.5

4.4

Õpetajate suhted 
 õppijatega

0 1 2 3 4

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 6. Õpetajate suhted õppijatega: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud

3% 48% 38% 10%

12% 45% 30% 12%
Õppijad suhtuvad

 õppetöösse tõsiselt

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 7. Õppijad suhtuvad õppetöösse tõsiselt
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4.2

4
Rahulolu ruumidega

0 1 2 3 4

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 8. Rahulolu ruumidega: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud

8% 27% 65%

3% 8% 29% 59%

26% 32% 21% 11% 11%

5% 10% 12% 34% 40%

3% 7% 24% 38% 28%

3% 15% 42% 38%

Olen rahul kooli
 raamatukogu teenustega

Olen rahul sportimis-
võimalustega koolis

Koolis on olemas
 vajalikud õppevahendid

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 9. Rahulolu muude füüsilise keskkonna aspektidega

88% 8% 4%

79% 15%

40% 40% 8% 4% 8%

35% 31% 17% 10% 7%

Meie koolis on viimasel
 aastal esinenud õpetajate
 suhtes füüsilist vägivalda

Meie koolis on viimasel
 aastal esinenud õpetajate
 suhtes vaimset vägivalda

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 10. Vägivalla esinemine õpetajate suhtes

3.3

3.7

Võimalused hariduslike 
 erivajadustega õppijate 

 õpetamiseks

0 1 2 3 4

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 11. Võimalused hariduslike erivajadustega õppijate 
 õpetamiseks: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud
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7% 52% 41%

5% 5% 16% 43% 31%

18% 29% 25% 21% 7%

17% 20% 22% 23% 17%

Ma kohandan vajadusel
 õppematerjale ja -meetodeid

 erivajadustega (sh hariduslike)
 õppijate õpetamiseks

Olen saanud vajaliku õppe
 erivajadustega (sh hariduslike)

 õppijate õpetamiseks

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 12. Õpetaja valmisolek hariduslike erivajadustega õppijatega tegelemiseks

4% 23% 46% 27%

4% 10% 24% 37% 24%

13% 17% 27% 43%

6% 14% 32% 45%

3% 30% 40% 27%

3% 8% 23% 39% 27%

7% 45% 28% 14% 7%

3% 19% 26% 29% 23%

Arenguvestlused on
 mulle kasulikud

Olen rahul oma lepingujärgse
 töökoormusega (nt täiskoormus,

 osaline koormus)

Olen rahul tööks
 vajaliku info 

liikumisega koolis

Minu tööga kaasneb
 palju igapäevast aruandlust

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 13. Muud koolikeskkonnaga seotud aspektid

Õpetajate rahulolu kooliväliste aspektidega
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2.8
Õpetajaameti maine

0 1 2 3

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 14. Õpetajaameti maine: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud
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Joonis 15. Rahulolu kutsehariduse erinevate aspektidega: 
 hinnangute keskmised ja 95% usaldusvahemikud

25% 29% 25% 17% 4%

7% 25% 37% 23% 7%

23% 33% 20% 17% 7%

13% 25% 29% 27% 7%

Olen rahul erivajadustega
 õppijate tugisüsteemiga

 Eestis

Olen rahul oma
 töötasuga

0% 25% 50% 75% 100%

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Tartu Kunstikool

Kõik õpetajad

Ei ole üldse nõus Pigem ei ole nõus Natuke nõus ja natuke vastu Pigem olen nõus Olen täiesti nõus

Joonis 16. Rahulolu muude kooliväliste aspektidega

Õpetajate hinnang kutsekooli mainele

4.4

4.7
Kooli maine

0 1 2 3 4 5

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 17. Õpetajate hinnang kutsekooli mainele: hinnangu keskmised ja 95% usaldusvahemikud
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Muutuv õpikäsitus

Muutuvale õpikäsitusele anti hinnanguid 7-punktisel skaalal (1 - ei ole üldse minu moodi, 2 - ei ole minu
moodi, 3 - pigem ei ole minu moodi, 4 - raske öelda, 5 - pigem on minu moodi, 6 - on minu moodi, 7 - väga
minu moodi).

5.8

5.7

4.1

4

5.9

5.7

Individuaalne tunnustamine
 ja autonoomia toetamine

Koostöisus

Mõtestatus

0 1 2 3 4 5 6

Keskmine hinnang

Tartu Kunstikool Koolides keskmiselt

Joonis 18. Muutuv õpikäsitus: 
 hinnangute keskmised ja 95% usaldusvahemikud

21



SA Innove / Lõõtsa 4, 11415 Tallinn / Telefon +372 735 0500 / Registrikood 90008287
E-post: info@innove.ee / www.innove.ee

Õppijate avatud vastused

Kõigepealt lisage või täpsustage palun neid asju, millega on Teie arvates hästi

1 Chill on koolis käia ja tunnid on põnevad. Olen rahul oma valikuga.
2 See, et kool on suht hea asukohaga . Ruumid valgusküllased. Ilus õu.
3 Koolis on hea õppida, sest tihti antakse vabad käed. Koolis on küll antud tähtajad, kuid keegi ei löö sind ka

risti, kui esitad tööd hiljem. Mõnus õhkkond ja inimesed. Huvitav õppida ja uusi oskusi omandada.
Õpetajad oma ala tegijad.

4 Enamus õpetajaid on oma eriala spetsialistid ning tunnid on huvitavad. Kooli keskkond on mõnus ja
kursuse kaaslased on toredad.

5 Enamus õpetajaid on intelligentsed, eriala valdavad inimesed. Meeldib see, kui õpetaja ei eelda, et
õpilastel peavad olema eelnevad kogemused tema tunni jaoks. Meeldib direktori suhtumine kooli. Kooli
õpilased on sõbralikud ja toredad.

6 Tartu Kunstikool annab kindlasti palju loovate erialade töörõõmu kaasa, kuigi erialad on praktilised, on
inimeste läbikäimises heaks enesetundeks parajas koguses loomeinimeste hõngu ja vabadust.

7 Meeldib, et tegu on üsna väikse ja kokkuhoidva kooliga. Nagu üks suur pere! Õpetajad on huvitavad ja
inspireerivad isiksused.

8 Püütakse rakendada koheselt tagasisidest tulenevaid ettepanekuid. Korraldatakse ümber õppetööd juhul
kui on probleem või ei vasta vajadustele. Õpetajad on paindlikud ja enamasti valmis aitama õppetöö
sooritamisel. Üldine õhkkond on toetav ja innustav. Personaalne suhtumine on kõva sõna.

9 Мне все нравиться.
10 Lahe, et kõrgema kooli sööklas saab nüüd taimetoitu!

11 Õppeklassid on väga heas korras, head töövahendid (arvutid), heal tasemel ja toredad õppejõud
12 Koolis on mugav keskkond ja õppimine selletõttu parem kui mujal.
13 õppekava korraldus, õpingute sisu, toetav juht- ja õpetajaskond. Paindlik tööplaan, st õilastele, kes on

keskmisest võimekamad või teemast eriliselt huvitunud, pakutakse süvendatud õppe võimalust,
lisaülesandeid jms. Viimane kehtib iseäranis üldainete puhul. Väga positiivne on ka see, et juba esimesel
kursusel tutvume karjäärivõimalustega.

14 Erialased ained
15 Klassikaaslased on super toredad!!! Kool võimaldab tasuta kitarriõpinguid.

16 Saan õpetajatelt komplimente.
17 Õpetajate asju mis läheb tulevikus kasuks minna.
18 Rohkem võiks rakendada tänapäevaseid toodete retseptide läbitegemist.
19 Mulle väga meeldib meie klassi õhkkond ja see, et me hoiame kokku ja aitame üksteist kui peaks tekkima

mure.
20 Ma armastan sind, Tartu Kunstikool! Vastutulelik, soe, hubane, südamelähedane, kasvatav.

21 Rangus on paraja, vaba õhkkond ja mõitvus.
22 Blenderiõpe on tasemel
23 Kõik meeldib
24 Tore kool, keskkond, õpetajad ja klassikaaslased.
25 Kui tahta õppida, siis saab sellest koolist väga palju kätte. Ja mul on mulje, et kui ei taha õppida, siis saab

end suht hõlpsasti lihtsalt läbi kursuste vedada ilma midagi erilist lõpuks oskamata.

26 Eriala, mida ma õpin [***] on Eestis üpris nõutud ja hästi tasustatud. On hea, et selle ala õpetamine on
Tartu Kunstikoolis üpris kõrgel tasemel.

27 Õpikeskkond on väga rahulik. Toetatakse väga hästi sellega, et tasuta süüa saaks. Kõik saavad kõigiga
hästi läbi. Puhkeruumis on mugavad ning korraldatakse huvitavaid üritusi ning samuti nendele, kes
sõidavad kooli tartu väliselt, kompenseeritakse bussisõidud kinni.

28 toidutalongide väärtus tõusis
29 Õpetajad on väga vägevad!
30 Kõik

31 Toitulustus on muutunud paremaks.
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32 Meie kooli toitlustus on paremaks muutunud. Saan koolis alati kõhu täis ja ei pea sellepärast mitte kunagi
muretsema.

33 Õpilasi koheldakse nagu inimesi. Kui midagi ei sobi on võimalik sellest rääkida ja seda muuta.
34 Õpetajad, Täiskasvanud kaasõpilased
35 koolis on hea sisekliima- inimesed arvestavad üksteisega ja saavad hästi läbi. Üldineolustik on rahulik

36 Õpetajad, kes on lahedad ja abistavad. Koolitoit on hea. Tunniplaan. koduste ülesannete hulk.
Klassikaaslased.

37 Juhtkond hoolib õpilastest.
38 Üldiselt olen väga õnnelik, et on selline koht, kus saab tegeleda kunstiga ja samas ei jää ka keskharidus

omandamata.
39 ōpetajad on väga sōbralikud

Ja siia neid asju, mis Teid koolis häirivad

1 Tunniplaan... pidevalt on probleeme. Oktoobri lõpus me ei teadnud veel novembri tunniplaani. Natuke
raske on oma töörlu sätestada nii. Samuti pole valikainete valikud vee välja tulnud kuid need on kohe ukse
taga. Täna jäi 4h keset päeva ära, sellest aga saime teada 30 min enne. Natuke korraldamatu see värk.
Aga muidu kõik on ülichill.

2 PALUN VÕTKE ETTE MIDAGI KODUSE TÖÖMAHUGA TARTU KUNSTIKOOLI STILISTIKA ERIALAL. PALJUD ON
STRESSIS, EI JÕUA ÄRA,SEST ANTAKSE PALJU. JA ARUTULT PALJU ARVUTIS TÖID!!! Õpetaja asemel on
arvutiprogrammid vähemalt viiendikus ainetes, kui rohkem. Loe arvutist, uuri arvutist, selle asemel, et
õpetaja ise teema lahti räägiks, on pidev arvutisse suunamine teatud ainetes - loomulikult arvutitundides
pon kohutav mahv ja neid tunde on liiga palju. Aga ka keemiaõpetaja [***] paneb liiga palju arvutist
õppima. Isegi aasta õpetaja [***] tunnid koosnevad ainult arvutis istumisest. Õpetaja räägib arvtui põhjal
ainet, mis võiks olla elusa õpetaja poolt palju huvitavam. Palun PIIRAKE ARVUTI kaasamist KODUSTESSE
TÖÖDESSE. Koduse töö esitamine käib ka google drive kaudu. Mitte õpilaselt õpetajale. come on! Kas me
oleme robotid? Või ikkagi inimesed, elusolendid?

3 Väga SUUR probleem Tartu kunstikoolil on infoliikumine. Kui aineõpetaja või kool ei suuda oma õpilasi
informeerida ära jäävate tundide osas, ja nii korduvalt, siis on midagi väga mäda. Õpilased ei pea ajama
taga õpetajaid mööda kooli. Meil on kool väike. Väga kahju, et meil oma sööklat pole. Ka garderoob all
fuajees oleks asi, mis võiks olemas olla. Päev otsa välisjalanõudes patseerida pole hea.

4 Õppekorraldus on natuke segane ja organiseerimata. Nt tunniplaan on ette teada väga väikese perioodi
jooksul. Ka info liikumine on mingil põhjusel halb (nt ettevõtetega tutvumise tunni kohta saime info alles
tund enne tunni toimumist). Õpetajad võiksid rohkem ka siseveebi kirjutada tundide sisu, et enne tunni
toimumist ja ka tunni toimumise järel oleks võimalik tunni sisuga kursis olla neil õpilastel, kes nt töö pärast
ei saa osaleda. Sama asi annab tunda ka osade õpetajate tundides, et nad tegelikult ei ole tunniks
valmistunud ja neil pole aimugi, mitu tundi klassil on ja millal hindamine toimub ja mida üldse hindamiseks
teha.

5 Mõned liiga konservatiivsed, vaid enda reegleid järgivad õpetajad, Avatud õpperuumid, kus teised tunnid
segavad keskendumist ja õpetajaga paremate suhete loomist. Vahel on esinenud õppeainete vale
järgnevust- alles praktilise ülesande järel tuleb tund, kus õpitakse oskusi.

6 Hinnete sissekandmise süsteem ja selle mitmed astmed konndhindeni [***]. See on tarbetult väsitav ja
pingeid tekitav kõikidele osapooltele ja muudab ka õppetoetused enamike jaoks mõttetuks, sest sageli pole
nende võimuseski luua situatsioon, kus nad saaks toetusi taotleda.

7 Võiks arvestada ka vaimse tervise olekuga, vahepeal ei suuda depressiooni pärast end hommikul kooli
vedada.
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8 Kool on räpane!Arvutiklassi põrand on nii must, et pistikud põrandas on täis tolmu ja sodi. Õpetamise
kvaliteet on ebaütlane. On neid, kelle tunnid on hästi ette valmistatud ja neid kel on küsimus, et mis teil
täna on...Õpiväljunditest ollakse sageli segaduses (palju õppekavasid), kuid õpetaja asi on need siiski enne
enda jaoks selgeks teha.Sageli puuduvad juhendmaterjalid ül. iseseisvaks tegemiseks. Grupitööde
korraldamisel ei lähtuta grupidünaamilistest printsiipidest vaid müstilisest nõudest - koostööd tuleb teha.Ja
seejärel moodustatakse random kooslusi erinevateks ülesanneteks, arvestamata, et tegelikult vajab
koostöö kujunemine aega ja vajalik on VASTASTIKKUNE huvi koostöö vastu. Ehk need rühmatööd oleksid
palju efektiivsemad oma kursuse sees, mitte õppeaasta phb ja khb õppijate lõikes. Viimane näide oli nn
näituseprojekt (mis muidu vajalik erialaprojekt), kus phb koostööhuvi oli 0 ja sellest tulenevalt kulutasid
khb projektijuhid aega inimeste tagaajamisele, selmet tegeleda vajalike õpieesmärkidega. Hindamisel on
kasutusel distsiplineerivad võtted (kes hilineb saab 50% hindest), mis minu arusaamist mööda on
lubamatud. Üsna vähestel õpetajatel on täiskasvanute õpetamiseks vajalik väljaõpe (jah, pedagoogiline
haridus ei ole täna enam piisav). Vähe on teadvustatud, et õppida programmi tehniliselt ja samal ajal
”ägedat” tööd tehes on üli väga keeruline, et mitte öelda võimatu. Vähe on teadvustatud, et õppeprotsess
võiks olla palju tõhusam kui tundi tulles on vajalikud materjalid, vahendid õpetaja poolt ette valmistatud,
mitte ei kulutata aega nende koolimajast otsimise peale.

9 Таких вещей нет.
10 Лень.

11 Keemia ja bioloogia ajavad mahu poolest kõigi pea valutama..
12 Mind häirib osade kaasõpilaste vähene motiveeritus või käitumine (tunnis ei kuulata õetajat jne). Tundub,

et paljud on valinud kutsekooli lihtsalt seetõttu, et see on olnud nende ainus võimalus keskhariduse
saamiseks. Ja viimaks - see pole küll otseselt kooliga seotud - härib mind ühiskonna suhtumine
kutsekoolidesse, kutsekoolide halb maine.

13 Üldainetega olen maas
14 Paar õpetajat, kes on väga sellise gümnaasiumi-hariduse-mindsetiga ehk tugineb raamatutele ja

kontrolltöödele jne jne. Aga eks selliseid õpetajaid peab ka olema. Suurem osa õpetajatest on siiski väga
toredad ja kaasaegse mõtlemisega.

15 Klassikaaslase rääkimise toon.

16 Ebavajalik tund võetakse liiga tõsiselt kui mingi tähtsam tund.
17 Uuenduste visa juurdumine.
18 Mul ei ole asju, mis mind minu kooli juures häirivad.
19 Aga siiski on mõned asjad, mis häirivad. Rohkem võiks ausse tulla pallaslik komme, kus õpetajad peavad

iga teatud aja tagant olema osalenud näitustel oma loominguga. (Või mõni muu taseme näitamise lävi.)
Vahepeal oli suur kahtlus Kunstikooli õpetajate pädevuse üle. Esimene kunstiajaloo kursus oli ka puudulik.

20 kaos

21 meil puudub renderfarm kunstikooli kohta on liiga vähe loomingulist vabadust, ülesanded tehakse puust ja
punaseks ette

22 Sorteerimist võiks rohkem olla, säästva mõtteviisi rõhutamist ja vabam materjalide valik, mida kasutada.
Vähem paberiraiskamist.

23 Info liigub halvasti
24 Liiale on mindud TOY projektitamisega, st iseseisvad tööd ilma õpetaja õpetuse ja juhedamiseta, enamus

ülesandeid on koolis juba sellised. Koolis ma tahaks nii palju teadmisi koguda kui võimalik ja peale kooli on
alles see aeg minu meelest, kus ma teen iseseisvaid töid. Paljud õpetajad paluvad ka mingite teemade
kohta ise otsida ilma et nad ise üldse õpetaksid. Pole oma ühikat ega sööklat ning kööginurgaski ei saa
tihtipeale olla, seal toimuvad ruumipuuduse tõttu tunnid.

25 Tihti jääb õpetajate poolt jagatav info vajaka. Sooviksin rohkem infot selle kohta, mida järgmisteks
tundideks nt kaasa võtta või üldse varem informeeritud saada. Kahjuks selgub uue semestri tunniplaan ka
tihti viimasel minutil ning seetõttu on keeruline lisaks töötades asjadega arvestada.

26 Häirib see, et olen täiskasvanud inimene ja pole mõeldud tunniplaani koostamisel selle peale, et loengutes
saaks nt virtuaalselt osaleda. Samuti häirib, et märgitakse tunnist puudujaid. Väga palju on muudatusi
tunniplaanis, mis põhjustavad nt tööandjaga probleeme. Valikainete nädalad on liiga pikad nt.
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27 Õppimiskoormus on väga suur. Koolis ei ole oma saali ega jõusaali. Põhjuseta puudumised, mis on
tegelikult põhjusega, pole ära parandatud. Õppematerjal pole nii hästi kätte saadav mistõttu olen koolis
käinud kohal ka haigena, et mitte teistest liiga maha jääda

28 Osad tunnid on ebaloogilises järjestuses. Näiteks tekstuurimise tund on meil peale seda kui meilpeab
olema Kunstiajaloo projekt valmis.

29 Liigselt pikad päevad ja liiga palju õppida. Ei jää aega tegeleda asjadega mis sind huvitavad (nt:
huviringiga osaleda või hobidega tegeleda)

30 Õppetöökorraldus võiks olla parem.

31 Info ei liigu piisavalt hästi.
32 Normaalse tunniplaani puudumine. Keegi ei tea mis toimub. Paljude asjade jaoks ei ole piisavalt aega.
33 Erinevate ainete järjekord õppekavas/tunniplaanis
34 Õppekavaülesehitus. Toetused mis aitavad toime tulla
35 Info levib vahel väga halvasti juhtkonna ja õpilaste vahel. Tihti peale jäävad paljud asjad õpilaste jaoks

väga segaseks.

36 Mind häirib, et hindeid pannakse olenevalt inimesest. Kui ma olen mitmest tunnist puudunud, kuid siiski
laitmatud tööd hindamisele esitanud, saan siiski miinimumhinde ning seda hiljem järgmisesse kooli
astudes seletada või parandada on võimatu. Need kaks asja peaks kuidagi kahe hindega siis kasvõi
eraldama, muidu tekib küsimus, et mida need hinded näitavad.

37 ōpetajate hinete välja panek, ei panda kohe hindeid välja

Õpetajate avatud vastused

Kõigepealt lisage või täpsustage palun neid asju, millega on Teie arvates hästi

1 Koolis on head õpetajad, suurepärased kolleegid ja toredad õpilased.
2 Tore on see, et ettevõtjad hakkavad tasapisi huvi tundma kooli vastu, sest sealt tulevadki neile töötajad.
3 Ei oska midagi lisada.
4 Õpetajate ja juhtkonna pädevus, mikrokliima, suhted kolleegidega, info haldamine jms.
5 Kõik erialad ja ka kool üldiselt üritavad hariduse andmist koolis uuendada.

6 Meeldiv töökeskkond ja kolleegid (mõningate eranditega).
7 Kooli olmeline seisund on hea: puhtad ruumid, soojus, valgus, soe vesi,mööbel, tehniised vahendid.
8 Inimesed ja nende suhtumine
9 Kutsekoolide maine ja sisu tasapisi paranevad.
10 Mulle väga meeldib kooli üldine õhkkond ja vastuvõtlikkus uutele ideedele.

11 Õpetajad ja õppijad puutuvad lähemalt kokku ja suhted on lähedasemad, kui [***] on väike. See sobib
põhikooli järgsele õppijale, eriti kui õpitakse teises linnas. Praktilise töö tegemise võimalused tundide
välisel ajal on head, aga saaks olla veel paremad:töökojad,köök, meistri abi jne.

12 Rahulolu tööga on tõesti suur,[***]. Teisalt on siinne atmosfäär tõepoolest positiivne (alates sellest, et
koolis elab kass :) ja nagu naljaga pooleks ütlen - nagu sanatoorium.

13 Meie kooli inimesed saavad omavahel hästi läbi. Kõigist probleemidest saab rääkida.

Ja nüüd neid asju, mis Teid oma töös või koolis laiemalt häirivad

1 Erialaõppe IKT (nii tarkvara kui riistvara) uueneved kiiremini, kui hariduse rahastamine.Nõuab väga suurt
pingutust, et hoida erialaõppe IKT taristust ajakohasena. [***], on investeeringute vajadused suuremad
kui rahalised võimalused.

2 Ettevõtete huvi on veel liiga vähene. Ettevõtjad ei saa sageli aru, et õppekava maht on piiratud ning nad ei
pruugi saada koolist õpilast, kes samal ajal tunneb kella ja näiteks kõiki maailma kujundusprogramme.

3 Ruumipuudus.Töökoja puudus.
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4 Koolil ei ole piisavalt raha, et võimaldada erialadel hariduse andmist uuendada.
5 Rahastus ja pidaja suhtumine. Riik ei tea, mida ta tahab saada ja ei usalda oma koolijuhte.

6 Kiirustamine suhtlemisel, teineteisest möödarääkimine, vahel empaatiavõime puudumine.
7 e-kooli kasutaja sõbralikkus
8 Üldiselt on see ikka naeruväärne, et suvalise spetsialisti palgafond on vähemalt 30€/h, aga õpetajatel heal

juhul 15€/h.
9 Õppevahendid. IT-vahendid vananevad, meie õpilastele on vaja ajakohaseid võimekaid arvuteid ja

tarkvara, et graafiliste programmidega töötada. Kooli juhtkond on teemaga väga kursis ja otsib lahendusi.
10 Õppekavade arendus lippab oma teed ja ruumide, materjalide, mööbli, meistri kvalifikatsioon ei tule järgi.

Segaseks jääb milles seisneb tugistruktuuri TUGI.

11 Tehniline varustatus (kiiremad arvutid, rohkem programme võiks olla), aga kuna see tuleneb
rahapuudusest, on see mõistetav ega ole otseselt kooli süü.

12 Õppekavas on osa aineid muudetud liiga väikese mahuliseks, nii et ei ole võimalik baasteadmisi ja -oskusi
omandada.
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